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Strategie řízení 
MŠ připravené 
poskytovat PO



Příklad inspirativní praxe

Kritérium 6.2

Mateřská škola poskytuje účinnou podporu všem dětem s potřebou podpůrných opatření

Mateřská škola Třešť, příspěvková organizace

Mgr. Jaromír Čermák, Mgr. Eva Chvátalová 
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1.
ČŠI & Inspekční činnost
Národní autorita pro hodnocení kvality
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ČŠI & Inspekční činnost

Působnost České školní inspekce spočívá zejména v 
zajištění externího hodnocení kvality a efektivity 
vzdělávání a vzdělávací soustavy České republiky, a to 
prostřednictvím sledování, hodnocení a kontroly 
vzdělávání, výchovy a školských služeb poskytovaných 
veřejnými, soukromými i církevními školami a školskými 
zařízeními zapsanými ve školském rejstříku. 
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ČŠI & Inspekční činnost

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků 
vzdělávání

Kritéria jsou formulována pro potřeby vnějšího hodnocení 
instituce a vytvářejí logický rámec, který umožňuje 
hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání. 
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Oblast 6

Kritéria hodnocení – modifikace PV
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Oblast 5Oblast 4Oblast 3Oblast 2Oblast 1

Koncepce a rámec školy

Pedagogické vedení školy

Kvalita pedagogického sboru

Vzdělávání Podpora dětí při vzdělávání 
(rovné příležitosti)

Vzdělávací výsledky



2.
Mateřská škola Třešť
Příklad inspirativní praxe
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Hodnocení dle kritérií v kraji a MŠ Třešť
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Navržené příklady inspirativní praxe

◎ Nastavení poskytování podpůrných opatření dětem 
se SVP (společné postupy učitelek, asistentek 
pedagoga, školního asistenta i speciálních pedagogů) 

◎ Nastavený systém řízení (vize, školní vzdělávací 
program, řád školy, systém předávání informací, 
systém dalšího vzdělávání – dvouleté plány profesního 
rozvoje, systém pedagogické diagnostiky dětí, systém 
vedení dokumentace, partnerské vztahy)
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Rozdělení kompetencí v řízení mateřské školy
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3.
Děkujeme za pozornost



Zdroje

◎ https://www.csicr.cz/cz/Zakladni-informace/O-nas

◎ https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Kriteria-hodnoceni/2021-2022_Kriteria-hodnoceni-podminek,-prubehu-a-v

◎ https://portal.csicr.cz/Files/Get/f032262d14ce4ea0ad3fb6ab2cba93c2
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Mateřská škola Třešť



Představení mateřské školy

Mateřská škola je příspěvkovou organizací zřizovatele města Třešť.

Jako příspěvková organizace vznikla 1.1.2003. Je zapsána v Rejstříku 
škol v témže roce.

Mateřskou školu tvoří 8 tříd. 6 tříd je umístěno na hlavním pracovišti 
Luční 88, dvě pracoviště jsou samostatně odloučena.

Kapacita školy je 216 dětí.

Na hlavním pracovišti Luční 88 jsou dvě budovy panelového typu se 

6 třídami, školní jídelna a kuchyně, kanceláře vedení školy.

Součástí odloučených pracovišť jsou výdejny stravy.



Představení mateřské školy
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Představení mateřské školy

V letošním školním roce máme v mateřské škole zapsáno 210 dětí. Z
toho integrujeme 8 dětí se SVP v jednotlivých třídách, 2 třídy jsou
zřízeny pro děti mladší 3 let. Ostatní třídy jsou věkově smíšené.

U 7 dětí se SVP 3. a 4. stupně PO pracuje asistentka pedagoga.

Kromě pedagogických a provozních zaměstnanců ve škole pracuje
speciální pedagog, speciální pedagog – logoped, chůva. Některé jsou
finančně hrazeny z peněz ESF – projekt Šablony.

Součástí budovy mateřské školy je multifunkční pracovna, kde je
umístěna interaktivní tabule. Využívá se jednotlivými třídami, ale je
také určena pro děti s prevencí řečových vad.
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Filozofie školy

Motto: „ Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, nech mne 
to udělat a já pochopím.“

Filozofie školy: „Školka plná nápadů, přání, inspirací, vědomostí a 
dovedností. Školka pevného zázemí, zdatného průvodce, laskavého 
přístupu, pochopení a pohlazení“ = Mateřská škola Třešť.

Mateřská škola vychází z obrazu dítěte předškolního věku jako
aktivního jedince, který žije v prostředí malého města, všemi smysly
vnímá přírodu a její zákonitosti, dění kolem sebe a podle svých
schopností a možností se do dění zapojuje a vytváří hodnotový
systém.
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Vize školy

Mojí vizí je mateřská škola lidská, dostupná všem, bez
předsudků, otevřená novým poznatkům a spolupráci,
škola tvořivá, odborně, profesně i funkčně materiálně
vybavená, hýčkající úctu k lidem, přírodě, životu a práci, v
níž jsou spokojené děti, zaměstnanci i rodiče. Poskytnout
dětem předškolní vzdělávání dle jejich věkových a
individuálních možností a potřeb s cílem všestranného
harmonického rozvoje v přípravě pro život, a s ohledem
na vytvoření jejich hodnot, postojů a emoční sociability.
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Koncepce mateřské školy

V koncepci mateřské školy jsem se zaměřila na:
Integraci dětí se SVP (společné vzdělávání).

Integraci dětí s OMJ – cizinci.

Prevenci vad řeči: školu zaštiťuje SPC Jihlava; ve škole zřízeno Školní poradenské 
pracoviště – zde pracuje školní speciální pedagog a speciální pedagog logoped. V každé 
třídě je logopedická asistentka. Vzájemně spolupracují : školní spec.pedagog – depistáž

spec.pedagog logoped – individuální práce s dětmi

logopedická asistentka – prevence řečových vad  
individuálně s dítětem

učitelka mateřské školy- jazykové chvilky, rozvoj řečových 
dovedností, rozvoj slovní zásoby a komunikačních schopností
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Koncepce mateřské školy

Dále jsem se v koncepci zaměřila na výchovu a vzdělávání 
dětí mladších 3 let
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Koncepce mateřské školy

na povinné vzdělávání dětí před nástupem do ZŠ
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Koncepce mateřské školy

Na pohybové aktivity:

Děti do bruslí 

Lokomoce

Pobyt venku
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Koncepce mateřské školy

◎ Na ekologickou a environmentální výchovu

24



Řízení mateřské školy v rámci nastavené koncepce a ŠVP PV

◎ Autonomie učitelek – zpracování TVP, DVPP

◎ Nastaven systém DVPP: - plán profesního rozvoje

- k tomu příslušné školení a semináře

- k tomu četba při samostudiu

- profesní portfolio
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Řízení mateřské školy

◎ Jednou z oblastí řízení je společné vzdělávání dětí 
nastavené školským zákonem a vyhláškou č. 
27/2016Sb.

◎ Integrujeme děti s PO 2. – 4. stupně

v tomto školním roce 8 dětí celkem

◎ U dětí 3. a 4. PO pracuje AP

◎ Pedagogické rady
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Nastavení koncepce v oblasti společného vzdělávání

Rozdělení kompetencí v řízení mateřské školy
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Společné vzdělávání

◎ Ředitelka – nastaví koncepci

◎ Speciální pedagog – nastaví plány vzdělávání podle 
doporučení poradenského zařízení

◎ Učitelky a asistentky pedagoga spolupracují se 
spec.pedagogem a zákonnými zástupci dítěte

◎ Uplatnění při práci s dítětem

◎ IVP x PLPP
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Společné vzdělávání

◎ Školní poradenské zařízení

- Speciální pedagog

- Speciální pedagog logoped: denně individuální logopedická práce s 
dětmi, 1x týdně konzultace s rodiči, logopedický deník
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IVP
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Jméno a příjmení 

žáka

Datum narození

Bydliště

Škola

Ročník Školní rok

ŠPZ, které vydalo 

doporučení pro IVP

Kontaktní pracovník 

ŠPZ

Školská poradenská 

zařízení, 

poskytovatelé 

zdravotních služeb 

a jiné subjekty, které 

se podílejí na péči 

o žáka
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Rozhodnutí o povolení vzdělávání žáka podle IVP ze dne:

Zdůvodnění:

Priority vzdělávání 

a dalšího rozvoje žáka 

(cíle IVP):

Předměty, jejichž 

výuka je realizována 

podle IVP:
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Podpůrná opatření (specifikace stupňů podpůrných opatření)

Metody výuky (pedagogické 

postupy)

Úpravy obsahu vzdělávání

Úprava očekávaných výstupů 

vzdělávání

Organizace výuky

Způsob zadávání a plnění úkolů

Způsob ověřování vědomostí 

a dovedností

Hodnocení žáka

Pomůcky a učební materiály

Podpůrná opatření jiného druhu

Personální zajištění úprav 

průběhu vzdělávání (asistent 

pedagoga, další pedagogický 

pracovník)

Další subjekty, které se podílejí 

na vzdělávání žáka

Spolupráce se zákonnými 

zástupci žáka

Dohoda mezi žákem 

a vyučujícím
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Podrobný popis pro jednotlivé vyučovací předměty, ve kterých jsou uplatňována podpůrná 

opatření (je-li potřeba specifikovat)

Název předmětu

Název předmětu

Název předmětu

Název předmětu

Osoby zodpovědné za vzdělávání 

a odbornou péči o žáka

Jméno a příjmení Podpis

Třídní učitelka

Vyučují

cí

Vyučovací předmět

Školní poradenský pracovník

Zákonný zástupce žáka

Žák
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Jméno a příjmení dítěte, žáka nebo 

studenta (dále jen „žák“)

Škola

Ročník

Důvod k přistoupení sestavení PLPP 

Datum vyhotovení 

Vyhodnocení PLPP plánováno ke dni 

Plán pedagogické podpory (PLPP)
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I. Charakteristika žáka a jeho/její obtíží

(silné, slabé stránky; popis obtíží; pedagogická, případně speciálně - pedagogická diagnostika s cílem stanovení 

úprav 

ve vzdělávání; aktuální zdravotní stav; další okolnosti ovlivňující nastavení podpory)

II. Stanovení cílů PLPP

(cíle rozvoje žáka)
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III. Podpůrná opatření ve škole 

(Doplňte konkrétní postupy v těch kategorií podpůrných opatření, které uplatňujete.)

a) Metody výuky

(specifikace úprav metod práce se žákem)

b) Organizace výuky

(úpravy v organizaci výuky ve školní třídě, případně i mimo ni)

c) Hodnocení žáka

(vymezení úprav hodnocení, jak hodnotíme, co úpravami hodnocení sledujeme, kritéria)

d) Pomůcky

(učebnice, pracovní listy, ICT technika, atd.)

e) Požadavky na organizaci práce učitele/lů
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IV. Podpůrná opatření v rámci domácí přípravy 

(popis úprav domácí přípravy, forma a frekvence komunikace s rodinou) 

V. Podpůrná opatření jiného druhu 

(respektovat zdravotní stav, zátěžovou situaci v rodině či škole - vztahové problémy, postavení ve třídě; 

v jakých činnostech, jakým způsobem)

VI. Vyhodnocení účinnosti PLPP                                                                              Dne:

(Naplnění cílů PLPP)

Záměry:
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Děkujeme za pozornost


